
Либос пӯшӣ

Дар  вақти  либос пӯшии  кӯдак  бо ӯ  гап зане д

Тарзи пӯшидани либос

Тарзи ноқулай: 
( бадани кӯдак бо шиддат ба 
қаф о қат мешавад )

Дасташ қат шудааст.

Тарзи қулай: 
кӯдак дар болои зону, 
рӯяш ба замин гардонда шудааст .

Пойҳояш қат шудааст.

Ана ҳамин хе л , дастонатро ба кифтони
ман  гу зор . Акнун почаҳоятро ба даруни  
шим  дарор .

зонуҳояш қат шудааст С араш ба пеш қатшудааст

сараш дар ба ландӣ
Зону ва  пойҳояш қат шудааст

Нишаста либос пӯшидан 

Баъд бе кӯмак

Дар авва л бо кӯмак 

Қазои  ҳоҷат
Яке  аз  роҳҳои  беҳтарини  омӯзонидани  баровардани  қазои  ҳоҷат  ин  горшокҳои  оддӣ  аст. 
Онро  метавонад  бо  ҳар  роҳ  ба  кӯдакони  маълул  мутобиқ  намояд . 

Горшоки  оддӣ

Барои  кӯдакони  дорои 
фа лаҷи  майнаи  сар ,  горшокро
метавоне д  дар  байни  зонуҳои
модараш  гу зоре д .
Ин  усул  пушти  кӯдакро 
бо  такягоҳ  таъмин  менамояд .
Модар  кифтони  кӯдакро , 
ме дорад ,  почаҳояш  қат
шуда ,  зонуҳо  аз  ҳам
ҷудоянд .

Ғӯлачаҳо  зонуҳоро  аз  ҳам 
ҷудо  нигоҳ  ме доранд .

Ихтироъкор боше д , аз ҳамаи имкониятҳои мавҷудбуда истифода баре д то ин , ки кӯдак шароити худтаъминк униро дошта бошад.

Шафт  барои  горшок .

Барои ба роҳат нишастан
мумкин аст, ки к урсиҳои горшокдорро
бо болиштчаҳои махсус дӯхта шуда
таъмин намое д .

Шафти горшокро гу зоре д .

Ё  таги  аробачаҳоро  ба ланд 
созе д ,  то  инки  дар  ҳолати  зарурӣ
ба  болои  горшок  ронда  тавонад .

То 1 сола кӯдак 
мустақилона либос
пӯшида наметонанд .

1 сола дар вақти
 либос пӯшӣ кӯмак
мек унад .

2 сола  либосҳои 
болояшро мек ашад .

3сола  либосҳои 
болоиро мепӯшад.

4 сола  тугмачаҳои
болояшро мек ушояд .

5сола  либосро
мепӯшад ба ғайр 
аз корҳои мушкил .  

6сола  бандҳои 
пойафзолро 
ме бандад .  
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Тарзи  дурусти  ғизодиҳӣ

Нодуруст Д уруст

Нодуруст Д уруст

Д уруст

Сутунча дар зери
пой , зонуи кӯдакро 
к аме ба ланд 
ме бардорад .

Раванди  ғизодиҳӣ  ва ҳолати  умумии  ҷисмонии кӯдак

Барои бароҳат будани кӯдак
дар вақти ғизо диҳӣ , агар лозим
бошад к урсичаи кӯдаконаи мувофиқ
созе д нигаре д ,  ки чӣ тавр сатилчаи 
оддии  пластмасии  кӯҳнаро 
истифода бурдан мумкин аст. 

Кунҷҳои сатилро 
к аме қат к уне д , ( агар
лозим бошад, барои 
қат к ардан
аз гармӣ истифода 
баре д) . 

Нодуруст

Д уруст

Дар хотир доре д: Дар вақти ғизодиҳии 
кӯдаки дорои фа лаҷи майнаи сар , додани 
ғизо аз боло ба пойён , фурӯбарии 
ғизо ба ӯ мушкил мегардад , чунки сари 
ӯ ба қафо а лвонҷ хӯрда , мушакҳои баданаш 
к ашиш  хӯрда ,  ба  пеш  майл  мек унанд .   

Рафти хӯрокхӯрӣ ва фурӯбарии  ғизо 
осонтар мегардад агар шумо аз рости 
даҳани кӯдак яъне аз пеш хӯрокро 
диҳе д , чунки мушакҳои бадан дар ҳолати
озод қарор доранд .   

Ҳамавақт қошуқчаро
аз рости даҳон 
пеш баре д . 

Аз паҳлӯ не . 
Аз боло не . 

Д уруст Нодуруст Нодуруст

Ҳа

Не

Не

Қошуқчаи гирдаки хурд 
беҳтарин аст. 

Чуқур набошад, чунки бо
лабон ғизоро аз он гирифтан 
мушкил аст. 

Дароз ва нӯг тез
набошад. Кӯдак
гулӯгир мешавад .

Баровардани  забон

Нодуруст

Нӯшидан

Л абҳои зарфи обнӯшӣ
бояд барҷаста бошад. 

М увофиқи бинии кӯдак 
лаби зарфро бурре д . 

Бо ин васила ,кӯдак 
метавонад бароҳат 
новобаста аз ҳолати 
баданаш нӯшад . 

Ф МС   М а лак аи  ғизохӯрии  мустақилона  

Курсии ба ланд .
Кӯшиш намое д кӯдакро
бо як ё якчанд тасмача 
банде д . 

Курсӣ аз қуттии 
к артонӣ . 

Ба баъзе кӯдакони дорои
фа лаҷи (Ф МС) майнаи сар
танҳо тасмача барои 
пойҳо  лозим  мешавад
(зеро он к ашиши 
мушакҳои баданро
суст мегардонад) . 
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Та лаботҳо дар рафти тарбияи кӯдакон
(усулҳои Бихевиористикӣ)

М арҳилаи 2  Кӯдак аз ин гуна рафтор  чӣ ме омӯзад?

М арҳилаи 1 Кӯдак аз ин гуна рафтор  чӣ ме ому зад?

        М агар ин гуна рафтор ӯро водор намек унад , ки боз корашро такрор к унад .?

М арҳилаи 3  Ҳадафи пе дагогиро  ба худ гу зоре д , то ин ки рафтори кӯдакро беҳтар намояд .

М арҳилаи 4  Системаеро ихтироъ намое д , ки кӯдакро водор ба  рафторҳои шоиста намояд .

Ҳатман  кӯдакро  барои рафтору кирдори  ху баш  таъриф  ва  дӯстдорӣ  намое д
ва  ӯро барои кирдорҳои бадаш дастгирӣ на намое д .

М аса лан: Ҳар вақтеки Собирҷон худаш мустақилона хӯрок мехӯрад ва 
хӯрок ашро ба ҳар сӯ  ҳаво наме диҳад , ҳама аъзоёни оила ӯро таҳсину офарин мегӯянд . .

Собирҷон медонад , ки
ҳар вақте , ки рафторҳои 
шоиста мекунад , ҳама ба ӯ 
диққат медиҳанд ва таҳсину 
офарин мегӯяндаш.

Собирҷон акнун медонад , ки
аз ба ҳар тараф ҳаво додани 
хӯрокаш ҳеҷ ф оида нест .

Офарин ! Собирҷон ана 
дидӣ ту ҳам мисли
 Ситораю Комил 
худат хӯрокатро
 хӯрда метавонӣ ! 

Оча

Нағз
Оча Комёбиҳо  дар

мак таб чӣ хел 
Ситора?

М арҳилаи 5  Вақте, ки  кӯдак ба ин гуна муносибат одат мек унад , оҳиста -оҳиста ба муносибати муқаррарӣ гу заре д .

Офарин ! Бачаи 
ман бисёр 
боодоб  аст.

Бихӯр , бихӯр
Офарин .

Бисёр ху б Собирҷон . 
Ту акнун калон шудаи
.

Бисёр ху б аст , вақте ,
ки ҳамакаса 
наҳорӣ мехӯрем .

М а -ма

М ана нахории ту 
Собирҷон 

Ситора , Комил , зуд 
зуд хӯрокатонро 
хӯред , набошад дер 
мемонед . 

Собирҷон ором бош,
ман банд ҳастам. 

М а-ма
М а-ма

М ан ӯро дар к урсии ба ланди кӯдакона 
шинонда хӯрокро дар пешаш гу зоштам . 

Баъдан  ман  бо дигар кӯдакон машғул шудам 
то ин , ки онҳоро ба мактаб гусе л намоям.    

Собирҷон фарёд к ардан гирифт, лекин ман 
ба ӯ дӯғ зада  гуфтам, “ором бош” .     

Оча , Собирҷон боз
хӯрокашро ба ҳар
сӯи ҳаво медиҳад .

Собирҷон , хӯрок ашро ба ҳар сӯ ҳаво дод ва ман 
ба рӯяш шаппотие задам.  

“С абабҳои эҳтимолӣ”   

-Собирҷон бе тавваҷҷӯҳ монд .
Вақте , ки модараш бо дигар 
фарзандон машғӯл буд , ӯ аз
ҷамъияти онҳо берун монд . 

Бо  ин  рафтори  худ  чиро 
аз даст ме диҳад .     

-Модараш ғамгин шуда ӯро
мезанад ва ҷанҷол мекунад . 

Бо  ин  рафтори  худ  чиро 
бурд  мек унад .?     

-Тавваҷҷӯҳи ҳамаи оила ба ӯ .  

-Модараш тез  бо ӯ  машғул мешавад
ва дигаронро ба ҳоли худ мегузорад .

Ӯ фиғон к ард ва барои ором к ардани ӯ
ман бо қошуқча ӯро хӯрондам.     

Баъд ман ӯро ба замин 
фаровардам ва ӯ бо
бозичаҳояш бозӣ к ард .     

Бас кун ! 
 х ӯрокатро  хӯр .  

Собирҷон ҳеҷ гоҳ хӯрокатро
напарто , набошад ман туро
ҷазо медиҳам .

  чапс гирёнчак     
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